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Uma iniciativa de extrema 
importância, essa foi à definição 
da Presidente da Associação de 
moradores do bairro Lopes, Maria 
Izabel O. Souza ao falar sobre a 
3ª Reunião do Projeto “Câmara 
Itinerante”, que aconteceu no dia 26 
de agosto, na Igreja Nossa Senhora 
Aparecida e São Benedito. Na 
visão da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal essa proximidade com os 
munícipes é uma oportunidade para 
que os Vereadores possam conhecer 
de perto as necessidades dos 
cambuienses da zona rural e urbana 
do município. Estiveram presentes 
nesta Reunião os Vereadores, Rosely 
Moraes, Edivaldo Bueno, Marina de 
Moura, Airton Francisco, Geraldo 
Aparecido e Olímpio Cláudio. Todos 
os Vereadores se apresentaram e se 
colocaram à disposição dos

Ao apresentar o Projeto 
aos moradores, a Presidente da 
Câmara Rosely Moraes, reforçou 
que este trabalho busca identificar 
as principais reivindicações da 
população e encaminha-las ao 
Executivo e lutar para que sejam 
atendidas. Rosely destacou que 
em apenas 3 meses de Projeto, 
r e iv ind icações  an t igas  dos 
moradores dos bairros do Vazes e 
Jardim Américo já foram atendidas, 
entre elas a ampliação do horário de 
ônibus, ponto de ônibus no bairro 
Jardim Américo e rede de internet 
nos Vazes. 
 Nesta 3ª “Câmara Itinerante” 
mais de 50 moradores participaram 
das discussões, definidas como um 
marco na relação entre a população 
e seus representantes, tendo em 

vista que esta é a primeira vez em 7 
anos que o bairro recebe uma visita 
política fora do período eleitoral.
 Com uma Associação 
atuante há 18 anos, o bairro tem 
conquistado melhorias através de 
iniciativas independentes, como 
o abaixo-assinado entregue aos 
Vereadores durante a reunião, 
onde cerca de 80 pessoas solicitam 
melhorias no atendimento médico, 
que como consta no documento 
acontece de 15 em 15 dias 
atualmente. Também foi solicitada 
a reestruturação do posto, com a 
ampliação da recepção e de salas 
de consulta.
 E n t r e  a s  p r i n c i p a i s 
reivindicações apresentadas durante 
a “Câmara Itinerante” estão a 
melhoria e segurança no acesso 
ao bairro com o calçamento do 

Bairro dos Lopes recebe 
Reunião da Câmara

mesmo, para que os ônibus possam 
realizar o percurso correto para 
embarque e desembarque, melhoria 
na coleta de lixo, manutenção das 
estradas do bairro, a instalação de 
rede de telefonia móvel e internet e 
transporte noturno para estudantes. 
 A p ó s  c o n h e c e r  a s 
p r inc ipa i s  necess idades  do 
bairro, a Presidente ressaltou que 
algumas melhorias só podem 
ser realizadas com planejamento 
antecipado, estabelecido através 
da LOA – Lei Orçamentária Anual, 
e comprometeu-se em levar ao 
conhecimento do Executivo todas 
as reivindicações apresentadas. 
Ao encerrar ela parabenizou a 
participação dos moradores que 
aproveitaram à oportunidade de 
levar ao conhecimento do setor 
público suas carências.

Durante a 3ª “Câmara Itinerante”, a Mesa Diretora apresentou resultados das 
primeiras reuniões, entre elas a ampliação de horários de ônibus e instalação 

de internet

Bairro dos Lopes

População: 500 habitantes
 Fundado há 150 anos 

o bairro tem como principal 
fonte econômica a agricultura 
e a produção de leite, cerca de 
98% dos moradores dependem 
exclusivamente dessas atividades.

Cultura: Predominante católica 
a  c o m u n i d a d e  t e m  c o m o 
principal comemoração a festa 
dos padroeiros Nossa Senhora
Aparecida e São Benedito.

 A Escola Primária uma 
das primeiras do município 
atende hoje cerca de 50 alunos, 
desde a Educação Infantil até o 5º 
ano do Ensino Fundamental.
 O bairro possui uma 
unidade de apoio do PSF – 
Programa Saúde da Família, um 
campo de futebol e uma quadra, 
principais fontes de lazer dos 
moradores.

Legislativo e Executivo se reúnem para discutir
pedidos da população

A Mesa  Di re tora  da 
Câmara Municipal se reuniu com 
o Prefeito Benedito Guimenti, no 
dia 24 de agosto para apresentar 

oficialmente o nome do bairro, 
aumentar o número de coletas 
de lixo e calçar ruas em estado 
precário, principalmente no período 
de chuvas.

Na mesma data a Mesa 
cobrou do Prefeito uma posição 
referente ao cumprimento de prazo 

dos projetos referente ao Plano 
Municipal de Mobilidade Urbana, 
uma reivindicação constante dos 
moradores que sofrem com a 
situação atual do trânsito. E reforçou 
o pedido de aprimoramento na 
limpeza da cidade, assim como a 
instalação de lixeiras.
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as reivindicações dos moradores 
do bair ro  Jardim Américo, 
levantadas durante a 2ª “Câmara 
Itinerante”.   Algumas 
melhorias já foram realizadas, 
mas os Vereadores ressaltaram a 
importância do atendimento ao 
pedido da população de definir 
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moradores do bairro.
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CNPJ 74.195.009/0001-31 - Rua Saldanha marinho, 260 - 

Centro - Cambuí - MG

camaradecambui@camaracambui.mg.gov.br

Projeto Gráfico e Jornalista Responsável: Laila Salman - 

MTB 11.910/MG-JP

Dúvidas e Sugestões: Tel (35) 3431-1990 ou  pelo e-mail 

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

Tiragem: 6.000 mil exemplares

Mesa Diretora Biênio 2011/2012

Presidente: Rosely Aparecida de Moraes (PSDB), Vice-
Presidente: Edivaldo Bueno dos Santos (DEM),

Secretária: Marina de Moura Ferraz (PSDB), Vereado-
res: Airton Francisco Pereira (PP), Airton Lopes (DEM), 

Geraldo Aparecido da Silva (PSDB), Luiz Paulo Nepo-

mucenia (PV), Maria do Carmo Pereira da Silva (PP), 

Olímpio Cláudio de Brito (PSDB)

Reuniões:Toda primeira e terceira terça-feira do mês 
às 19 hs

          

Todas as Reuniões, tanto as Ordinárias 
quanto as de Comissões são abertas ao pú-

blico. Participem!

A Câmara Municipal de Cambuí Informa:

As Reuniões Ordinárias são realizadas to-
das as primeiras e terceiras terças-feiras de 
cada mês às 19 hs no Plenário da Câmara.

As Reuniões de Comissões Permanentes 
são realizadas todas as terças-feiras quando 

não houver Reunião Ordinária, às 9hs na 
Câmara Municipal.

           Reuniões de Comissões
      
  Setembro/2011      Dia 13 
       Dia 27
  Outubro/2011      Dia 11
       Dia 25

                                      Reuniões Ordinárias     
 
 Setembro/2011                   Dia 06 
          Dia 20
 Outubro/2011    Dia 04
          Dia 18

O Informativo “Câmara em Ação” está sendo exibido na TV Ex-
tremo Sul nos seguintes dias e horários:

Sábado às 19h40  
Domingo às 12h10 e às 19h40

Segunda-feira ás 12h40

Os programas são quinzenais e reprisados na semana seguinte. 
Sendo assim a população tem várias oportunidades para 

acompanhar o Informativo

Este espaço é para todos os cidadãos que desejam dar sua sugestão 
ou fazer uma crítica sobre o Informativo “Câmara em Ação” e sobre 

assuntos de interesse público.
Por ser um espaço pré-determinado, os e-mails que chegarem até 

nós serão selecionados e resumidos.
Mande-nos sua mensagem e participe deste espaço democrático 

assessoriadecomunicacao@camaracambui.mg.gov.br

A PRAÇA É NOSSA

Nos últimos dias uma polêmica 
tomou conta da cidade, em 
conversas pelas ruas, nas mesas 
de bares e nas casas: a reforma da 
Praça da Matriz, um dos nossos 
principais cartões postais e símbolo 
da nossa identidade. Muitos se 
surpreenderam ao acordar e ver 
a Praça cercada por tapumes e aí 
começaram as especulações.

Dezenas (talvez centenas) de 
cidadãos cambuienses já haviam 
reclamado da situação em que se 
encontrava o piso da Praça com 
rachaduras, buracos, desníveis

provocando a queda de inúmeras 
pessoas que por ali passavam.

Os recursos para a realização da 
obra de reforma do piso da Praça, 
no montante de R$ 200.004,00, são 
oriundos de receita do Município, 
aprovado no orçamento de 2011, Lei 
Municipal n.º 2.171 de 15/12/2010. 
A referida reforma será executada 
pela HABCON Empreendimentos 
Ltda., vencedora do Processo 
Licitatório n.º 1.067/11, Tomada 
de Preço n.º 007/11, e terá o prazo 
de 90 dias para
execução total dos trabalhos.

Para preservar o paisagismo e 
o projeto arquitetônico alguns 
cuidados foram tomados como, 
por exemplo, os bancos foram 
identificados peça por peça para que 
possam ser recolocados exatamente 
como estavam respeitando as 
famílias e estabelecimentos 
comerciais que os doaram ao 
município.

Toda obra causa transtornos. Essa 
não é diferente. Por isso é preciso 
paciência, colaboração, espírito 
de comunidade e de coletividade. 
Assim, após o término da obra, 

teremos uma Praça renovada 
e revitalizada para que todos 
possam dela desfrutar.

Ao invés de politizar ações 
do Executivo, desejadas pela 
população e que trazem evidentes 
melhorias para a cidade, vamos 
comemorar, pois, afinal, a Praça 
é nossa.

Rosely Moraes
Presidente da 

Câmara Municipal 
de Cambuí

F i q u e de           

Manter limpos os terrenos 
baldios em áreas urbanas é 
uma forma de contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população e para que isso ocorra, 
é dever do proprietário zelar pelo 
terreno. 
 A Lei Municipal nº 1865, 
sancionada em setembro de 
2006 estabelece que a limpeza 
dos imóveis deve ser realizada 
regularmente. Em caso de 
notificações o proprietário tem 
15 dias para realizar a limpeza, 
esgotado o prazo estipulado será 
aplicada ao mesmo, multa de 

3%, calculada sobre o valor venal 
do terreno, tendo, então, prazo 
adicional de 15 dias para execução 
dos serviços de limpeza.
 Finalizado o último prazo, 
fica a Prefeitura Municipal Cambuí 
autorizada a executar os serviços, 
sem prévio aviso, através de 
empresa contratada por licitação, 
concluídos os trabalhos terá 30 
dias para realizar o pagamento. 
O débito não pago será inscrito 
em dívida ativa e sua cobrança 
processada de forma administrativa 
ou judicial, acrescido de juros de 

Exerça a Cidadenia denuncie Lotes sem conservação na 
Vigilância Sanitária. Rua Ângelo Bernardo Faccio, 231

Centro - Cambuí 
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Entrevista
O “Câmara em Ação” de agosto traz aos leitores um perfil 

e entrevista com o Vereador  
Geraldo Aparecido. Confira

Geraldo Aparecido da Silva, 
65 anos, funcionário público 

aposentado, foi eleito em 
seu primeiro mandato, pelo 
PSDB, com 401 votos. Já 

apresentou desde o início do 
mandado, 45 Indicações, 21 
Moções e 4 Requerimento.

Acredita que entre suas 
indicações, as mais importantes 

são: Complementação do 
calçamento da Rua São João 
Batista, calçamento da Praça 

Vazes, iluminação da Rua 
Anardino Ferreira da Silva, 
ponto de ônibus no Bairro 
Portão, reforma no piso da 

Praça Central e as operações 
tapa buraco.

CA: Como o senhor avalia as 
ações do Poder Legislativo neste 
mandato? 
G e r a l d o  A p a re c i d o :  N ó s 
Vereadores estamos cientes da 
nossa responsabilidade como 
legítimos representantes do povo. 
Estamos buscando fazer o melhor 
para Cambuí e aos munícipes 
legislando, fiscalizando e aprovando 
bons Projetos de Lei.

CA: Qual a maior dificuldade na 
função do vereador?
Geraldo Aparecido: A maior 
dificuldade é que nós somos muito 
cobrados e não depende só da 
gente. Nós temos boas intenções 
em atender todos os anseios da 
população, mas por um motivo ou 
outro não conseguimos atender a 
população da forma que gostaríamos 
e como os moradores merecem.

CA: O que senhor considera 
como uma boa Administração 
Municipal? 
Geraldo Aparecido: Uma boa 
Administração tem que buscar 
alternativas e soluções para governar 
com transparência e honestidade. 
Estar sempre em sintonia com a 
população, trabalhando pelo bem 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

DESPESA
Orçamentária          
386.587,46
Extra-orçamentária           43.183,24
Saldo p/ o Exercício Seguinte  382.874,89

PASSIVO
Depósitos  1.400,00

Soma do Passivo real 1.400,00
Saldo Patrimonial
Ativo Real Líquido  1.160.590,27

Total        1.161.990,27 

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ATÉ JULHO /2011
VARIAÇÕES ATIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Receita Orçamentária         3.102,19
  Mutações Patrimonias         5.196,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos      769.673,33
Soma        777.971,52
Déficit                   0,00
Total        777.971,52

VARIAÇÕES PASSIVAS
Resultantes Execução Orçamentária
  Despesas Orçamentária         
386.587,46
  Mutações Patrimonias         
0,00
Independentes Execução Orçamentária
  Diversos             13.347,68
Soma             

Rosely Aparecida de Moraes
Presidente da Câmara

Rosilene de Lima Machado Silva
Assessora Administrativa e Financeiro

Controle Interno

Edna Maria Dias
Técnica Contábil

CRC/MG 077.958/O-8

comum, cumprindo com firmeza 
e determinação todos os seus 
deveres de gestor público em prol 
das reais necessidades como saúde, 
educação, segurança e etc.

CA: Sabe-se da dificuldade que 
se tem para trazer a população 
nas sessões da Câmara. Em sua 
opinião, porque a comunidade 
não comparece, ou comparece 
pouco nas sessões da Câmara? 
Geraldo Aparecido: Eu creio 
que é falta de incentivo político e 
também a vida corrida, pois muitos 
alegam falta de tempo, outros 
dizem que acompanham pela TV 
e ainda há aqueles que lêem o 
jornal impresso e os internautas 
buscam notícias pela internet. 
Nós Vereadores gostaríamos de 
ver sempre um bom número de 
cidadãos no plenário, será uma 
honra recebê-los.

CA: O vereador não tem o poder 
de executar, pois são legisladores 
e fiscais, não são executores. 
Porque então são feitas tantas 
promessas? Geraldo Aparecido: 
Desde 1996 eu estou envolvido 
na política e nunca tentei iludir os 
eleitores com falsas promessas. 
Quando me perguntavam o que 

ia fazer depois de eleito eu sempre 
respondia que a minha promessa 
chamava-se trabalho e dedicação. 
Portanto eu prometo cumprir com 
os meus deveres de legislar em prol 
da sociedade cambuiense.

CA: Quais são seus Projetos até o 
término do mandato?        Geraldo 
Aparecido: São muitos, mas posso 
citar as vilas onde não existe infra-
estrutura e calçamento; e também 
melhoria na limpeza da cidade, 
onde em muitos pontos a gente acha 
que existe falta de mão de obra para 
isso. Mas nós gostaríamos de ver 
Cambuí mais limpa, e com uma boa 
aparência pelo menos nas entradas 
da cidade.

CA:  Considerações Finais: 
G e r a l d o  A p a re c i d o :  P a r a 
finalizar eu quero falar que temos 
bastante tempo para trabalhar com 
determinação para o bem estar social 
da nossa população. Meu sonho é 
que Cambuí continue progredindo 
cada vez mais, buscando soluções 
para os problemas existentes. Por 
tanto minha luta continua até 31 de 
dezembro de 2012, se Deus quiser 
e aí poderei dizer que cumpri minha 
missão.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ATÉ JULHO  / 2011
RECEITA
Correntes 
Capital
Soma
Déficit
Total
DESPESAS
Créditos orçamentários
Créditos adicionais
Soma
Superávit
Total

PREVISÃO
0,00
0,00
0,00

1.300.000,00
1.300.000,00

FIXAÇÃO
1.296.500,00

3.500,00
1.300.000,00

0,00
1.300.000,00

EXECUÇÃO
3.102,19

0,00
3.102,19

383.485,27
386.587,46

EXECUÇÃO
385.027,46

1.560,00
386.587,46

0,00
386.587,46

DIFERENÇAS
3.102,19

0,00
3.102,19

-916.514,73
-913.412,54

DIFERENÇAS
-911.472,54

-1.940,00
-913.412,54

0,00
-913.412,54

BALANÇO FINANCEIRO ATÉ JULHO / 2011
RECEITA
Orçamentária           3.102,19
Extra-orçamentária      800.442,47
Saldo Exercício Anterior          9.100,93
Total        812.645,59

BALANÇO PATRIMONIAL ATÉ JULHO / 2011
ATIVO
Bancos   382.874,89
Bens Móveis  154.180,97
Bens Imóveis  611.550,00
Almoxarifado    13.348,57
Devedores Diversos          35,84
Soma do Ativo Real     1.161.990,27

Compensado             0,00
Total             1.161.990,27

A Presidente Rosely Moraes representou a Câmara 
Municipal na Assembléia Geral do Circuito Serras 

Verdes, no dia 14 de agosto.

Em Destaque

As Vereadoras Rosely Moraes e Marina de Moura 
estiveram presente na reunião do Conselho 
Municipal de Turismo – COMTUR, dia 15 de 
agosto, que teve como tema principal a reativação 
do CIT – Centro de Informações Turísticas.

Durante a Inauguração do Centro de Educação 
Infantil Municipal Nova Geração Rio do Peixe 
estiveram presente os Vereadores Edivaldo 
Bueno, Marina de Moura, Airton Francisco, 
Geraldo Aparecido, Maria do Carmo e Olímpio 
Cláudio.

Os Vereadores Rosely Moraes, Olímpio Cláudio e Airton Francisco 
participaram da abertura da 27ª Festa do Morango no bairro Rio do 
Peixe.

 
Os Vereadores participaram da Semana 
Nacional da pessoa com deficiência intelectual 
e múltipla realizada pela Apae, que aconteceu 
entre os dias 21 e 28 de agosto.  
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Demanda de Projetos intensifica trabalho de Vereadores

 Durante a abertura da 11ª 
Reunião Ordinária, que iniciou os 
trabalhos da Câmara em Plenário 
após o recesso, a Presidente Rosely 
Moraes justificou a ausência 
do Vereador Airton Lopes por 
problemas de saúde e falou das 
ações que serão realizadas durante 
o 2º semestre, destacando a votação 
da LOA – Lei Orçamentária Anual 
e a Lei de Subvenções Sociais 
para o ano de 2012. Nesta reunião 
foram apresentados 2 Projetos de 
Lei encaminhados pelo Executivo e 
votadas 3 Indicações e 2 Moções.
 No entanto a 12ª Sessão foi 
pontuada pela apresentação de 10

Saúde, Maria Claudete de Oliveira, 
contra o Vereador Luiz Paulo, 
no dia 30 de junho. A denúncia 
estava com relatório detalhado 
pelo Departamento de Vigilância 
Sanitária, onde os denunciantes 
Renato de Oliveira Aguiar, Dra 
Juliana Borges Reis e Wagner 
Ferreira Dias apontam que em 
diálogo com produtores de queijo 
nos bairros Vargem dos Ilhéus e 
Serra do Cabral, o Vereador Luiz 
Paulo tem incentivado os produtores 
de queijo a não cumprir a Lei 
Municipal 2105/2009, que trata da 
implantação do SIM (Serviço de 
Inspeção Municipal) e que o próprio 
Vereador denunciado ainda não se 
adaptou. 

Após a leitura da denúncia, 
o Vereador Luiz Paulo se defendeu 
ao dizer que as informações não são 
verdadeiras, pois ele votou a favor 
da Lei e jamais iria falar mal da 
mesma para produtores, para ele isso 
é uma perseguição política. Nenhum 
outro Vereador quis se pronunciar 

Projetos de Lei e a 
votação da uma denúncia 
cont ra  o  Vereador 
Luiz Paulo, além da 
votação de 2 Projetos 
de Lei, 4 Indicações e 4 
Moções.
 E n t r e  o s 
principais Projetos 
apresentados está a 

criação de 6 novos cargos e 70 
vagas através de concurso público, 
para 22 áreas já existentes no quadro 
de funcional do município; a fixação 
dos subsídios do Poder Executivo, 
dos Secretários e do Procurador do 
Município, e também os subsídios 
do Poder Legislativo a vigorar para 
a próxima legislatura, gestão 2013-
2016 e a Emenda a Lei Orgânica 
Municipal para que seja mantido 
em nove o número de Vereadores 
para Cambuí.

A n t e s  d e  d a r  i n í c i o 
às  votações, a Mesa Diretora 
apresentou denúncia protocolada 
pela Secretária Municipal de 

e foi aberta a votação. Votaram 
favoráveis ao acatamento da denúncia 
os vereadores: Edivaldo Bueno, 
Marina de Moura e Olímpio Claudio. 
Votaram contrários ao acatamento 
da denúncia os vereadores: Luiz 
Paulo, Airton Francisco, Airton 
Lopes e Maria do Carmo. O Vereador 
Geraldo Aparecido se absteve de 
votar. Em razão do Regimento 
Interno a Presidente da Casa só 
votaria no caso de empate o que 
não houve. Com o resultado de 4 
votos contra, 3 favoráveis e uma 
abstenção o recebimento da denúncia 
foi rejeitado e arquivado. A vereadora 
Rosely Moraes manifestou seu 
desapontamento pelo não recebimento 
e análise da denúnica.

Os  p ro j e to s  49  e  50 , 
apresentados na 11ª Reunião Ordinária 
e que receberam parecer favorável 
durante a reunião de comissões foram 
aprovados por unanimidade em 1º 
Turno.

Indicações Aprovadas e encaminhadas ao Executivo

43- Vereador Luiz Paulo: “Sejam pintadas faixas de pedestres no cruzamento da 
Rua Osório Marques com a Avenida Prefeito José Francisco do Nascimento”.
44 - Vereadora Rosely Moraes: “Sejam instaladas grades de proteção em trecho 
da Avenida do Carmo  e  Rua Anardino Ferreira da Silva até o cruzamento desta  
com a Avenida  Prefeito José Francisco do Nascimento, reforçando indicação 
do ano de 2009”.
45 - Vereadora Marina de Moura: Sejam realizadas obras de conclusão da 
pavimentação nas vias dos Bairros Santo Expedito, Rio do Peixe e Jardim 
Américo.
46 - Vereador Geraldo Aparecido: Sejam executadas obras de patrolamento e 
cascalhamento na estrada do “Cambuí Velho”.
47 - Vereador Geraldo Aparecido: “Sejam executadas obras de reparos em 
trecho da rua vereador Adolfo Jonas da Silva, no bairro Santo Antonio”.
48 - Vereador Airton Francisco: “Viabilize a realização de obras de 
iluminação na parte inferior do viaduto existente na BR 381, acesso ao Bairro 
do Congonhal”.
49 - Vereadora Marina de Moura: “Seja delimitada uma área ao longo da 

Projeto de Lei Nº 49: Da nova 
redação a Lei que autoriza o Saae 
(Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto) a fornecer alimentação 
aos funcionários no café da manha,  
em eventuais situações quando 
os  trabalhos ultrapassem as 16 
horas, durante a noite, aos sábados, 
domingos e feriados. Aprovado 
por Unanimidade em Primeiro 
Turno. 
Projeto de Lei Nº 50: Cria duas 
vagas para assistente administrativo 
para o Saae. As referidas vagas 
serão preenchidas por candidatos 
concursados.  Aprovado por 
Unanimidade  em Primeiro 

Projetos discutidos e Aprovados 
nas Reuniões de agosto de 2011Moções Aprovadas

18 - Vereador Geraldo Aparecido: 
“Moção de aplauso ao servidor 
públ ico  munic ipal  Salomão 
Aparecido Lambert”.
19 - Vereadora Marina de Moura: 
“Moção de apoio à categoria 
do magistério estadual na sua 
reivindicações salarial”.
20 - Vereadora Rosely Moraes: 
“Moção de pesar aos familiares do 
Senhor João dos Santos Cardoso”.
21 - Vereadora Rosely Moraes: 
“Moção de pesar aos familiares 
da Senhora Maria do Carmo 
Guimenti”.

Novos cargos são discutidos durante 
Reunião de Comissões

O grande número de 
Projetos de Lei apresentado 
durante  o  mês  de  agos to 
intensif icou as discussões 
durante Reunião de Comissões. 
Os Vereadores se reuniram três 
vezes para estudar as propostas 
e esclarecer dúvidas com a 
Secretária de Assistência Social 
Marinalva Conceição e Secretária 
de Desenvolvimento Social 
Waldirlene Souza, convocadas 
para detalhar a necessidade de 
criação de dois novos cargos.
 Ao todo 14 Projetos 

O início das atividades do 2º 
semestre na Câmara Municipal foi 
marcado pelo descontentamento 
dos Vereadores Rosely Moraes, 
Edivaldo Bueno, Marina de 
Moura, Geraldo Aparecido e 
Luiz Paulo que realizaram vistoria 
no Terminal Rodoviário. Após 
reunião realizada entre a Câmara 
e o Secretário de Administração 
e Planejamento, Gerson Benedito 
e o Administrador da Rodoviária, 
Francisco Pereira no dia 11 de 
março, ficou acordado entre todos 
que algumas melhorias necessárias 
e urgentes deveriam ser realizadas 
pelos responsáveis até o dia 31 de 
julho.
 C o m o  p r e v i s t o  o s 
Vereadores realizaram vistoria 
no dia 1ª de agosto, mesmo 
com a ausência do Secretário de 

Administração e Planejamento, 
Gerson Benedito e o Administrador 
da Rodoviária, Francisco Pereira. 
Durante a vistoria foi constatado 
que os responsáveis realizaram 
a pintura de setores do Terminal 
e  a lgumas  me lho r i a s  nos 
banheiros. 
 Mas  de  acordo  com 
empresários que possuem lojas 
no Terminal e pela própria 
constatação dos Vereadores ainda 
há muito que ser feito, tendo 
como principal reivindicação 
o forro, a reforma no piso do 
pátio de ônibus, manutenção 
das ferragens da estrutura e 
iluminação interna e externa. A 
Câmara entrará em contato com 
os responsáveis e com a Prefeitura 
para que as modificações previstas 

foram analisados nos dias 9, 
23 e 30 de agosto. No dia 23, a 
Secretária de Assistência Social 
se posicionou quanto à criação 
do cargo de Encarregado do 
setor de convivência da terceira 
idade e no dia 30 a Secretária de 
Desenvolvimento Social reforçou 
a necessidade da contratação de 
um Técnico de Meio Ambiente, 
ambos Projetos receberam 
parecer favorável da Comissão 
de Justiça, Legislação, Redação 
e Finanças e serão encaminhados 
ao Plenário para deliberação.

Câmara realiza fiscalização
no Terminal Rodoviário


